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تتبع النزوح  لمنظمة الھجرة الدولية المصدر: مصفوفة  

حزيران 21بتأريخ    
 

تم إصدار نظرة عامة لالستجابة لحاالت الطوارئ 
المتحدة لتنسيق  اُألمميومًا من قبل مكتب  45خالل 

الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في 
 المجال اإلنساني واستشارة المجموعات في العراق

 صالملخّ 
ة على الستعادة السيطر عمليات عسكرية ب قوات األمن العراقية وحلفائها في األسابيع الستة الماضيةقامت 

 حيث نزح ،الفلوجةالفارين من  السكان وقد تزايدت أعداد. تنظيم داعشمن  الفلوجة في محافظة األنبار
بلغ ، حزيرانيونيو. وبحلول نهاية / حزيران 17و 15ساعة بين  48على مدى شخص  30،000حوالي 

 شخص. 85،000من مدينة الفلوجة وضواحيها أكثر من  عدد النازحين
 

مخيمًا ومواقع غير رسمية، وكانت في  66تم إيواء النازحين القادمين من الفلوجة في ما يقدر بنحو 
. وهناك ية ومناطق جسر بزيبز شرق األنبارالغالب في عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية السياحية والخالد

خيمة منذ بدء النزوح في  3،400 ث تم توزيع ونصب أكثر منفي الدعم اإلنساني بشكل ثابت، حيزيادة 
توفير اللوازم و مستلزمات اإلغاثة األساسية من  27،000/ مايو. كما تم توزيع ما يقرب من أيار 22

أكثر من الصحية بتوزيع شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة  وقامنفس التاريخ. بالمنزلية األساسية 
مكعب من المياه لتر  2،040بمعدل  يومياً  بالصهاريجونقل المياه  عبواتمليون لتر من المياه المعبأة في 

الجاهزة لألكل  ساخنةالوجبات الالمواد الغذائية عن طريق  كما تم توفيرلتلبية اإلحتياجات الطارئة األولية. 
المتطوعين المحليين والسلطات واألمم  عن طريقوالحصص الغذائية الجافة  وجبات الطعام المعبأة مسبقاً و 

  منظمات غير الحكومية.المتحدة وال
  
لتخفيف الضغط الكبير على  إضافية اتال تزال هناك حاجة إلى مساعد ،على الرغم من هذه الجهودو 

تكاليف عملية فإن  ،لحسابات األمم المتحدة وشركائها . وطبقاً الميدانيينمحدود من الشركاء العدد القدرات 
ستة أشهر إلى سنة.  تستغرق مابينعملية ال بأنافتراض  مليون دوالر أمريكي على 65 تبلغالفلوجة 
في أواخر  دوالر أمريكيمليون  15مبلغ غاثة في حاالت الطوارئ لإلصندوق المركزي القدم ولهذا، 
اإلنساني نطاق الدعم في رفع ساعد يهذا التمويل في الوقت المناسب وسوف وقد جاء يونيو.  /حزيران

 - دوالر أمريكي فقطمليون  328 تسلم معو من ما هو مطلوب. ال جزء بسيط إ وعلى الفور، ولكن ما ه
األمم المتحدة وشركائها ، تقوم 2016لعام من متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية  -في المائة  38

 بسرعة. مخزونات الطوارئ ومحدودية الموارد المالية المتاحة باستنزاف
 
 

مليون دوالر  65   
أمريكي 

المبالغ اإلضافية المطلوبة لالستجابة ألزمة 

مليون 533
دوالر أمريكي

االستجابة اإلنسانية غير الملباة متطلبات خطة

مليون دوالر  861
أمريكي

المبلغ  قيمة

$328 i d
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  عامة على خارطة الفلوجةنظرة 

 المنظمة الدولية للھجرة.من  أعداد النازحينمصادر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. ال .الفلوجة في أنماط النزوح 
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 والشركاء في المجال اإلنساني المجموعات مصادر: ال .الفلوجة في أنماط النزوح

 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

 اُألسرواجهت . وقد مايوأيار/  22منذ  العمليات العسكرية الستعادة الفلوجةبدأت عندما الفرار من المدينة ومناطقها النائية  منالمدنيين شخص من  85،000تمكن 
من خالل السباحة في  اآلخر يائسة للوصول إلى بر األمان على الجانببمحاوالت  اُألسروقامت لهروب. امحاولة  أثناءعواقب وخيمة  وأحياناً للغاية  كبيرةمخاطر 

جماعات  منخرى كما هربت أسر أغرق بعض الناس بينما كانوا يحاولون الهرب وأصيب آخرون بجروح أو قتلوا برصاص قناصة. بتقارير وتفيد ال. نهر الفرات
  .مزروعةال العبوات الناسفةوا بوهم يركضون أو أصيبم طالق النار عليهتم إو  المعارضة المسلحة في منتصف الليل

المتحدة الخيام ومرافق المياه  اُألممالحكومة و أعدت نوب المدينة، حيث كيلومترًا ج 30 بلدة تبعد حواليالفلوجة، وهي  عامريةمن الفلوجة في  الفارينمعظم يقيم 
أو في العراء والنوم  في المستودعات النومالفلوجة أي خيار سوى  القادمين منالناس ولم يبقى أمام ذه المخيمات بسرعة وقد إمتألت ه. والصرف الصحي مقدماً 

 منمخيمات جديدة، بما في ذلك اثنين  إلنشاءالشركاء في المجال اإلنساني بسرعة بالتعاون مع الحكومة  وتعملواحدة.  خيمةداخل  اُألسرالعديد من نضمام إلى اإل
العديد منهم في المدارس المحلية والمواقع يقيم إلى مناطق شرق الفلوجة، بما في ذلك أبو غريب، حيث  الخالدية والحبانية. وقد فر الناس أيضاً  في البلدات المجاورة

 المؤقتة.

من الفلوجة.  للسكان القادمينالظروف التي يمكن تصورها لتقديم المساعدات  أحلكالمتحدة والمنظمات غير الحكومية على مدار الساعة في  اُألمموكاالت  وتعمل
، بما في ذلك المأوى والمياه والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية األساسية والرعاية تقديم المساعدات الطارئة للنازحين حديثاً بالمجال اإلنساني  الشركاء فيويقوم 

  توفير الدعم النفسي.بالفرق المتنقلة تقوم شطة متخصصة لألطفال والنساء و إنشاء أن الصحية. ويجري حالياً 

. وعمل الشركاء في 2014يناير عام  /كانون الثانيالمتحدة قادرة على الوصول إلى الفلوجة منذ أن وقعت تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة في  اُألمملم تكن 
وقد القدرة اإلنسانية. نطاق األزمة فاق ن أكثر من المتوقع و في الفلوجة. وكان عدد النازحين من المدنيين المتبقيشخص  50،000حوالي مايقدر بالمجال اإلنساني مع 

مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود الظل و وهناك عدد قليل من الشركاء في الخطوط األمامية.  األموالإلى وكالة  وتحتاج كل مخزونات الطوارئ تقريباً  تضبن
لم حيث من األطفال الذين كانوا خارج سيطرة الحكومة  ي األمراض المعدية. ال يوجد سوى دعم محدود للرضع وجميعهم تقريباً من المرجح تفشّ فوالماء الصالح للشرب، 

 ة منها مثل شلل األطفال والحصبة.ويعمل الشركاء لتطعيم األطفال ضد األمراض التي يمكن الوقاي ،يتم تحصينهم

معظم جهود االستجابة  تتوقف وبذلك يونيوحزيران/  30-28من في الفترة الفلوجة  عامرية، بما في ذلك قرب األنبارشرق  إشتدت المخاوف األمنية بصورة مفاجئة
التي  والشاحنات مجال اإلنسانيالعاملين في الوبغداد بشكل مؤقت، مما يحد من حركة العديد من  األنباروأغلقت الجسور بين  حظر التجول مؤقتاً  وفرضاإلنسانية. 
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وخاصة للفئات السكانية الضعيفة. ومنذ ذلك لرفاه النازحين، خاطر بالغة بالنسبة مبهدد يولو لفترة مؤقتة  اإلنسانية المساعدة إن عرقلة تقديمتحمل إمدادات إنسانية. 
  .اإلنسانية ية الوصولالحين تجري عمل

عامرية الحبانية و و  ت بالقرب من الفلوجة في الخالديةيقيمون في مخيمااألنبار نازح من أماكن أخرى في  75،000أكثر من  كان هناك قبل العملية العسكرية األخيرة،
في ، بما في ذلك في المواقع المؤقتة ين من الصراعآخرين متضرر يواصل الشركاء في المجال اإلنساني أيضا تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ ألشخاص و الفلوجة. 

  .األنبار محافظة غرب كيلو  18و فاءالو 

 15مبلغ غاثة في حاالت الطوارئ لإلصندوق المركزي القدم  .دوالر أمريكيمليون  65 تبلغالفلوجة اإلغاثة في تكاليف عملية فإن الوكاالت اإلنسانية لحسابات  وطبقاً 
ال جزء بسيط من ما هو مطلوب. إ وعلى الفور، ولكن ما هاإلنساني نطاق الدعم في رفع ساعد يهذا التمويل في الوقت المناسب وسوف جاء و . دوالر أمريكيمليون 

وبالرغم من . نزوح محتملة في المستقبلموجة ستعداد لدد واإلمساعدة النازحين الجُ و الحالية اإلنسانية وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل للحفاظ على العمليات 
أثر نقص التمويل بال يمكن االستهانة . نسانيةمتطلبات خطة االستجابة اإلمن  - في المائة  38 - دوالر أمريكي فقطمليون  328 تسلمتحديد األولويات الماسة، تم 

 على األزمة في العراق.

  

 استجابة المجموعة

منذ بداية و ، بما في ذلك المأوى والمياه والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية األساسية والرعاية الصحية. بذل جهود كبيرة لتقديم المساعدة الطارئة للنازحين حديثاً تُ 
تم استيعاب و . للسكان النازحين واللوازم الصحيةلمياه المعبأة وا مع الحصص الغذائية الجاهزة لألكلم مجموعات الطوارئ يقدالنزوح، تم توفي غضون ساعات  ،األزمة

تشييد أكثر وقام الشركاء ب. بزيبزالخالدية ومناطق جسر و الحبانية السياحية ومدينة  الفلوجة عامريةومواقع رسمية في  اً مخيم 66لفلوجة في ما يقدر بنحو النازحين من ا
المأوى. الخاصة بالمزيد من المساعدة  تحتاج إلىعلى األقل  ُأسرة 2،000 أنبر. يقدر شركاء المأوى بأكألعداد  التخطيطجري خيمة وظالل الشمس وي 4،300 من

 اإلنشاء قيدالمجتمعية  المباني غير المكتملة مثل مراكز السكنتعيش في  سرأُ ترتيبات الطوارئ. ومع ذلك، هناك العراء حصلوا على كل أولئك الذين يعيشون في 
الحبانية مدينة واثنان في  الفلوجة عامريةبناء خمسة مخيمات أخرى (اثنان في إن  المزيد من الدعم. ويحتاجون إلى والمدارس والمساجدكبيرة مشتركة وقاعات 
  .هذه حتياجات المأوىإ سيلبيمجموعة الفي الخالدية) من خالل شركاء  واحدو السياحية 

 النفسي اإلجتماعي من النساء والفتيات الدعم 3،000 ونح ت. وقد تلقيونيو /حزيرانفي  األنبارفي شرق  استشارة طبية 81،000أجرى الشركاء في مجال الصحة 
في األسابيع  لقاح 33،700 أكثر من، حيث تم تقديم التطعيم ضد شلل األطفال والحصبة من خاللألطفال لمساعدة ال وتم تقديمأو فردية.  جماعيةجلسات في 

ويجري دة استحمام، وح 420و  مرحاض 1،100 منتم بناء ما يقرب و معالجة المياه.  ةوحد 22 بواقعستخدام المنزلي اإلمياه توفير مياه الشرب و  ويجرياألخيرة. 
أكثر من  وتم تقديممواقد الطبخ. مجموعة من  9،400 ما يقرب من اُألسرتسلمت و األدوات المنزلية ة من مجموع 27،000تم توزيع حوالي  كماتثبيت العشرات اآلن. 

توزيع الوجبات الساخنة والمواد  كما جرىالغذائية الجافة.  حصة من المواد 40،000 وتم توزيع ،حديثاً  النازحةلألكل لألسر  الجاهز ة من الغذاءحزم 25،000
 الغذائية المدرجة في مجموعات وتبرعات أخرى من قبل الجمعيات الخيرية المحلية.

اء المئات من واختف بنين) في الفحص األمنيال( القاصرينمثل إدراج  مع الحكومة الموجهةمن أجل الدعوة توثيق القضايا الحساسة بحماية الالشركاء في مجال يقوم 
 . في مواقع االحتجاز الصعبةظروف اللسالمة و الباحثين عن االفارين 

الشركاء في يعمل فوق قدرة على األرض. و تاإلحتياجات ء في المجال اإلنساني، ما زالت السلطات المحلية والشركا التي تبذلهاعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة و 
تخصيص الموارد من أجزاء أخرى من ت إعادة تمالمياه النظيفة والغذاء والمساعدة الطبية عند الحاجة. و  ميع على المأوىعلى ضمان حصول الجالمجال اإلنساني 

بما في ذلك تنسيق وٕادارة المخيمات. ومع ذلك،  زيادة الدعم للسلطات تمتعلى سبيل األولوية، و الضرورة.  حسب اقتضاء من المناطق ب المخزوناتجل وتمالبالد، 
  العودة إلى ديارهم. ويصبحون قادرين علىأوضاع الناس  تتحسنلمزيد من التمويل الستكمال ومواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية حتى  ماسةهناك حاجة 
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 الحماية 
Contact information: Julian Herrera, UNHCR (herrera@unhcr.org); Dennis Ardis, DRC (co-coordinator.protection@drciraq.dk) 

  :اإلحتياجات
   الدعوة و  المتضررين السكان تسجيل وتوثيقالو  تصنيف البياناتذات األولوية اإلحتياجات تشمل

توفير و  حتجازظروف إنسانية في أماكن اإلتحت واضحة وشفافة و بضورة إلجراءات الفحص األمني 
ٕانشاء مراكز و  جتماعيتقديم خدمات الدعم النفسي اإلو لطوارئ لحاالت االبسيطة بطاقات اإلحالة 

 نشطة لألطفال.زيادة مستوى األو  خدمة الحماية
 

  االستجابة:
  مدينة الحبانية السياحية و الفلوجة  عامريةفي  تقييم على مستوى المجتمع المحليال وتضمنت، بصورة مستمرة الرصد عمليةحماية الشركاء  ىأجر

 المخاوف وراء قضايا الحماية. ومخيمات الخالدية بما في ذلك تقييم الحماية السريع الذي حدد أيضاً 
 ظروف ال في ذلك اختفاء مئات من السكان الفارين على يد الميليشيات وكذلك قضايا الفحص األمني بما المحلية حول التدخل ودعوة السلطات

 .حتجازاإلفي مواقع  الصعبة

  مراكز ثالثة هنالك الحبانية ومخيمات الخالدية. ومدينة  الفلوجة عامريةمن النساء والفتيات الدعم النفسي واالجتماعي في  3،000ت حوالي لقت
 يونيو.حزيران/ جديدة في األسبوع األخير من شهر نسوية مخيمة تم افتتاح أربعة مراكز كما لمرأة في هذه المواقع. لثابتة  يةمجتمع

 خدمات بتقديم  جتماعيين أيضاً األخصائيين اإليقوم و  اإلجتماعينوع الالعنف القائم على  أنشطة علىالفرق المتنقلة من الموظفين المدربين  تتألف
جتماعيين خصائيين اإلاألقام فردية. و  جماعية أوجلسات من خالل  اإلجتماعينوع الت الطوارئ للناجين من العنف القائم على االستجابة في حاال

جتماعيين في مجال األخصائيين اإلمن  شخصاً  27الفلوجة. وقد تم تدريب نحو  عامريةإلى طبيب نفسي في غرفة الوالدة في  شخصاً  50 بإحالة
 في أماكن النزوح.المنقذة للحياة  اإلجتماعي نوعالخدمات العنف القائم على تقديم 

  جتماعي األطفال الدعم النفسي اإلتلّقى الفلوجة حيث ي عامريةديقة للطفل في مخيم اثنين من المساحات الصأنشأ الشركاء في مجال حماية الطفل
 لتحديد ودعم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. جارٍ  عمل أيضاً واللمساعدتهم على التعامل مع تجاربهم. 

  

  التحديات والمعوقات
  حيث  ناكواألمنشطة وٕادارة الحاالت النفسية الحرجة؛ ألالكامل  تقديم الدعمعلى  ينوصول، كان شركاؤنا غير قادر البسبب القيود المفروضة على

أو خدمات الصحة النفسية والرعاية الطبية والدعم القانوني ؛ عملية الشفاءوالبدء ب المعلوماتوتلقي  باألمان نالنساء والفتيات يمكن أن يشعر 
 مستوى أعلى.على الدعم  يتطلب خالف ذلكوبالمصابين بصدمات نفسية عميقة  والحماية ألولئك

  رئيسياً  عائقاً تشكل بناء القدرات في مجاالت محددة من الخبرة التقنية للحماية عملية ال تزال . ل واإلمدادات والموظفينالتمويهناك نقص في 
 لتركيز المستمر.ل الً ومجا

  األمن الغذائي  

Contact Information: Maria Anguera de Sojo, WFP (maria.desojo@wfp.org); Melanie Silver, ACTED (melanie.silver@acted.org) 

  اإلحتياجات

  عن ديد ج نازح 85،000 مايقرب الغذائية إلى أدنى المتطلباتاألولوية تقديم اإلحتياجات تضمن
من خالل توزيع المواد منة اآلمناطق الإلى  وصولهمفور الجاهزة لألكل للناس ئية الغذاالوجبات طريق 

 استقرار الوضع.مع الغذائية العامة 
  
 

  االستجابة

3،000 
من اإلناث تلقيّن الدعم النفسي 

 اإلجتماعي

85،000 
شخص تسلم الحصص الغذائية 

 الفورية
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 الكافيةالمعلبة طعمة كاألالجاهزة للتناول  -االستجابة الفورية  ة من حصصحص 25،000أكثر من  بتوزيع آلية االستجابة السريعةشركاء  قام 
أكثر من  اُألسرتلقت بعض كما كيلوغرام) من دقيق القمح.  15( اَ سكي 2،275 باالضافة الى –لمدة ثالثة أيام أفراد مكونة من خمسة ال سرةألُ ل

 .المستمرة النزوح موجاتكذلك الطبخ و  لوازموذلك بسبب عدم كفاية  ةواحد حصة
 مشتركة البعثة الوجدت . أسرة 14،000عددهم من  البالغالنازحين الجدد  أسر جميع لتغطية تكفيوزعت  التي حصص االستجابة الفوريةكمية ن إ

الوجبات  على اُألسرهذه  حصول باإلضافة إلىأن حصص االستجابة الفورية استمرت لمدة تصل إلى سبعة أيام، بالمتحدة  اُألممبين وكاالت 
 .شهر رمضان المبارك م فيكونه ال سيما ساجد والجمعيات الخيرية المحليةاألفراد والم عن طريق ئيةالساخنة وغيرها من المساهمات الغذا

  أفرادمكونة من خمسة إلى سبعة ال ألسرلالغذائية اإلحتياجات كافية لتغطية ال الغذائية الجافة ة من الحصصحص 40،000تم توزيع ما يقرب من 
 شهرية.الحصص ال من تلقت اثنين اُألسرالماضية. وتشير التقارير إلى أن بعض  يوماً  45خالل ال  لمدة شهر

  

  الفجوات والمعوقات:

  مل جار لتنسيق لناس. العلالفلوجة قبل التدفق األخير  عامريةالتي تقيم في مخيمات  اُألسرقلقون من عدم وجود تغطية من بين شركاء المجموعة
 .سابقاً من الفلوجة وكذلك الذين نزحوا  تغطية النازحين حديثاً االستجابة وضمان 

 بما في ذلك  لحد من التداخلاكيلو. وتعمل مع الشركاء لتحديد خيارات  18 منطقةموجود في استجابة العض التداخل بتوثيق بمجموعة ال قامت
 غير عددو متزايدة حتياجات هناك إحيث  أو لتغطية صالح الدين األنبارالتي تقل فيها الخدمات في نقل بعض شركاء لتغطية المناطق احتمالية 

 من الشركاء. كافٍ 
  لتوزيعات.أمام ا سماء يشكل تحدياً األوالسكان و  تذبذب وصول وتضارب المعلومات حول مواقع المخيمال يزال 
 المشتركة حتياجات لإلاستجابة منسقة  تقديم لضمان معاً  يعملونالمياه والصرف الصحي و غير الغذائية  واللوازموالمأوى  ئيمن الغذااأل مجموعات

 والماء والغذاء.معدات الطبخ والغاز / الكيروسين من 
  

 الصحة 

Contact information: Dr Fawad Khan, WHO (khanmu@who.int); Andrea King, IMC (aking@internationalmedicalcorps.org)  

 

 :ياجاتتحإلا

  بما في ذلك  والمتنقلةخدمات الرعاية الصحية األولية الثابتة  زيادةذات األولوية اإلحتياجات تشمل
واإلحاالت  واإلنذار المبكر ومراقبة األمراض والتحصين وخدمات الصحة اإلنجابيةفحص التغذية 

  الطبية.
 

 

  االستجابة
  يونيو. / حزيرانفي  األنبارأولية في العيادات الثابتة والمتنقلة للنازحين من الفلوجة وغيرها في شرق صحية استشارة  81،000أكثر من  تقديمتم

 في المائة للذكور. 40في المائة منها لإلناث و  60 وكان حوالي
  د تطعيم ضحالة  18،000أكثر من  وتمت إدارةيونيو.  /حزيرانفي  الملحق التطعيممن خالل سنة من العمر  15تم استهداف األطفال تحت سن

 تطعيم ضد الحصبة.حالة  15،600شلل األطفال وأكثر من 
 إضافية.سيارات خمسة خطيط لتوفير التمع  سيارة إسعاف تحت تصرف وزارة الصحة 20 تم توفير 
  كيلو. 18في مواقع النزوح في عامرية الفلوجة والخالدية والحبانية ومنطقة  عاملةعيادة طبية  12هناك 
  ية األساسية مع األدو  ةمجموع 20 يتضمنفي المنطقة. وهذا  ينالعامل ةلشركاء الصح ةمجموع 29اإلمدادات الطبية، تم توزيع  بتوفيرللمساعدة

بعد جراحية لوزارة الصحة المجموعات الالصدمة. وسيتم تسليم اثنين من  لمعالجة وست مجموعات تكميليةثالث مجموعات و  واإلمدادات والمعدات
 التصريح األمني. الحصول على

81،000 
  أجريت إستشارة طبية
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  الحبانية السياحية والخالدية باإلضافة إلى ثالث فرق متنقلة واثنين من عيادات الصحة مدينة و  الفلوجة عامريةلوالدة في لثابتة ثالث غرف تتوفر
حالة  321و لصحة اإلنجابيةاستشارة ل 6،120حوالي يونيو، أجريت  حزيران/ 30 –مايو أيار/  22رة المشمولة بالتقرير من خالل الفتو اإلنجابية. 

 .والدة
 
 

  والمعوقات الفجوات

 الفلوجة لدعم االستجابة للنازحين  عامريةالى منطقة  األنبارشركاء الصحة لتحويل وٕاعادة نشر التدخالت الصحية اإلنسانية الراهنة في  ىيسع
 .األنبارعلى الخدمات في مناطق أخرى في  من الفلوجة. وهذا يؤثر سلباً القادمين 

 لبعض الشركاء في مجال الصحة. تحدياً تشكل سلسلة التوريد الطبية  ال تزال 
  
 

 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية 
Contact information: Annmarie Swai, UNICEF (aswai@unicef.org); George Massey, ACF (george.massey@iq.missions-acf.org) 

 

  جات:اإلحتيا
  كيب تر و اآلبار  حفراألولوية تقديم كميات كافية من المياه النظيفة من خالل اإلحتياجات تتضمن

 وصناديق تبريد) والجراكنالدالء تخزين المياه (ل خزاناتالتوريد وتوزيع و  خزانات المياه وشبكات المياه
يف وتنظإزالة  وٕانشاء مرافق الصرف الصحي المالئمة. ويشمل أيضاً  المياه صهاريج نقلمع التعاقد و 

 .النظافة لوازموشراء وتوزيع ها والتخلص منالنفايات الصلبة وجمع  يوميبشكل الفضالت 
 

  االستجابة
 في حاالت الطوارئ األولية اإلحتياجات لتلبية توزيع اكثر من مليون لتر من عبوات المياه قام شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ب

 .من الفلوجة للنازحين حديثاً 
  متر  120متر مكعب من المياه ( 2،040 بمعدليومي  المياه بالصهاريج بشكلنقل دعم على  حالياً والنظافة والصرف الصحي شركاء المياه يعمل

 ستخدام المنزلي) لتلبية احتياجات النازحين الجدد من الفلوجة.لإلمتر مكعب  1،920و من مياه الشرب مكعب
 ومدينة الحبانية  بزيبزمنطقة جسر و  الخالديةو  الفلوجة عامريةفي  التناضح العكسيتصفية المياه بوحدة  22تم تركيب ، الفلوجة في نذ بدء النزوحم

ربطها مع انتظار ها بولكن وحدة إضافية 20تثبيت  يجريمن الفلوجة.  النازحين القادمين وكذلك سكانلالسياحية لزيادة إمدادات مياه الشرب ل
 ر الطاقة في المخيمات.مولدات الكهرباء ومصاد

 مختلف أنواع ن السعة التخزينية للمياه بسبب تركيب متر مكعب م 1،196واستحمام وحدة  423، مرحاض 1،100 بنحو حصلت زيادة تقدر
مستلزمات  مجموعة من 11،400 . وقد تم توزيع أكثر منالمخيمات الرسمية التي تستضيف النازحين حديثاً في  استكمالهايجري أو  خزانات المياه

 النظافة.
 السلطات بمساعدة حمالت جمع القمامة والتخلص منها  من خالل تقريباً من الفلوجة  القادمين مخيمات النازحين الجددل إلى جميع و تم الوص

ليونيسيف والمجلس النرويجي لالجئين والنظافة الصحية التابعين لالمياه والصرف الصحي خدمة بدعم من مراكز و المحلية (في بعض المناطق) 
 ضافية في معالجة النفايات المتراكمة.اإلاإلحتياجات لتلبية  توسيع نطاق العمل وكثافته بد منالو في مناطق أخرى. 

  
  

  والمعوقات: لفجواتا

  ومع ذلك، ال العكسي لتنقية المياه التناضح ووحدات بالصهاريجنقل المياه  زيادةمن خالل  إمدادات المياه عموماً  كبير في معدلتحسن هناك .
ال ما  توفيرللفرد في اليوم في جميع المخيمات، وخاصة  لتراً  20 أي بواقعالحد األدنى للمعدل إمدادات استمرار ال هناك تحديات في ضمان تز 

 يقل عن خمسة لترات من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم الواحد.

مليون توزيع تم  
 لتر من المياه المعبأة
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 50(مرحاض واحد للسكان لفي المائة في المعايير الدنيا  37أو التي يتم تركيبها احتياجات نحو  ازهاأنج تم الصحي التيمرافق الصرف  تلبي 
بواقع إلى أدنى مستوى  إلى الوصول. وتهدف المجموعة ماستحمام ليتم تثبيتهوحدة  489إضافية و مرحاض 958 كما تم إرسال). شخصاً 

 سابيع المقبلة.في األ شخصاً  50مرحاض واحد لكل 
 

 

  المأوى واللوازم غير الغذائية 

Contact information Graham Eastmond, UNHCR (coord.iraq@sheltercluster.org); David Dalgado, NRC, (coord3.iraq@sheltercluster.org) 

 

  :اإلحتياجات 

  مع تدفق عشرات اآلالف من مدينة الفلوجة في و من الفلوجة.  ُأسرة 14،000ما يقرب من  حنز
ما يقرب من بالعدد اإلجمالي للنازحين العدد المتوقع  ، فاقيونيو/  حزيرانغضون ثالثة أيام في 

وكذلك جهود  مسبقةالاستعدادات المأوى و وتيرة وحجم النزوح ، مما أضاف ضغطًا على ضعفال
غير في الهياكل  ارئ لهاالمأوى الط اُألسرترتيبات المأوى في حاالت الطوارئ. وجدت إنشاء خيام إضافية و ببدأت بسرعة  األخرى التيالطوارئ 
 ظل لمدة أيام.بال مأوى أو  اُألسرمن  كانت العديدالجماعية والمساجد والمباني المجتمعية األخرى في حين  ومركز اإليواءمثل المدارس  المكتملة

  في المخيمات المثقلة مثل أولوية لتخفيف الضغط على الخدمات توخيارات المستوطنات تعزيز خيارات المأوى خارج المخيمات مسألة ال تز ال
 مضيفة.ال اُألسروتسهيل خيارات اإليواء مع 

  وبحوزتها القليل من  اُألسرفّرت المنزلية األساسية بعد أن  اللوازم تحتاج إلى ُأسرة 14،000عددها  النازحة من الفلوجة البالغ اُألسرجميع
تتبع التوزيع  من المرجح بأنغير الغذائية، ومع ذلك،  اللوازميوليو، تم توزيع عدد كبير من مجموعات حزيران/  5الشخصية. قبل اإلحتياجات 
 القيام بتوزيعفهم احتياجات األدوات المنزلية قبل . وهناك حاجة إلى دراسة وفجوات في التوزيع اتتداخل المساعد عنهنتج  سرةاألُ على مستوى 
الشمسية لألشخاص سد الفجوات توزيع الفرش ومواقد الطهي وأدوات المطبخ. وهناك حاجة إلى المصابيح  في اتولويومن بين األالمساعدات. 

 ٕاضاءة.يعيشون في مخيمات بال كهرباء و  الذين
 

  االستجابة:
  ل ألغطية البالستيكية أو الظل تثبيت الخيام وتوفير االمأوى بما في ذلك من خالل تدخالت  ُأسرة 4،300 أكثر من بدعم المجموعةشركاء يقوم

 جديدة.المخيمات الالمخيمات القائمة أو في توسيعها و  التي أجرياء المخيم أجز . وقد تم تسليم معظم هذا الدعم في ُأسرة 1،465
 عدد غير ويقيم . بزيبزالخالدية ومناطق جسر و الحبانية السياحية ومدينة  الفلوجة عامريةفي  مخيماً  66 فيمن الفلوجة القادمون نتشر النازحون إ

 في منازل األقارب وغيرهم من أفراد المجتمع المضيف. أيضاً  -ربما باآلالف  -محدد من الناس 
 مستمرة في وتيرة جارٍ والعمل  ثني عشر مخيماً إنتهاء من أكثر من تم حشد موارد كبيرة إلنشاء مخيمات مع البنية التحتية المرتبطة بها. وقد تم اإل 

  .المتبقية المخيمات المقررة الستكمال
  واثنان في مدينة  في المجموع: أربعة في الخالدية كبيرةقاعات  10 يتضمنجماعية بسرعة. وهذا  سكن مراكزالستخدامها ك كبيرةقاعات تم نصب

 .بزيبزواحدة في و الفلوجة  عامريةالحبانية السياحية وثالثة في 
  األنبار  في من أشعة الشمس والظروف القاسيةلتحميهم  الخيام التي ستخصص لهمولئك الذين ينتظرون ألنصب منطقة مظلله تم. 
  كثر أل هيالطقد امو  ميقدتم تمثل الفرش والشراشف وأدوات المطبخ. و  سرةألُ لمن المستلزمات المنزلية  ةمجموع 27،000تم توزيع ما يقرب من

 نازحة. ُأسرة 10،380من
 

  الفجوات والمعوقات:
 ترتيبات الطوارئ.  على  العراء أولئك الذين يعيشون في جميعوحصل المأوى. الخاصة بمزيد من المساعدة إلى  ُأسرة 2،000 ما ال يقل عن تحتاج

ويحتاجون والمدارس والمساجد  الكبيرةقاعات الو  غير المكتملةالمجتمعية  مراكز السكنمثل  غير المكتملةتعيش في الهياكل  أسرومع ذلك، هناك 
 مجتمعية.توفير مساحات مظللة و من شمس الصحراء ام خيالالتظليل لعزل وهناك حاجة إلى المزيد من الدعم.  إلى

27,000 
مجموعة من اللوازم المنزلية 

 األساسية لألسر
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 مأوى  من دون ُأسرة 500حوالي بيقدر هناك ما لخالدية. و لخيمة  1،000ولحبانية السياحية مدينة اخيمة ل 1،000 ية أيضاً طلبت السلطات المحل
 والمدارس.مأوى مؤقت في المساجد للحصول على  اُألسريونيو. وقد سعت العديد من  /حزيرانفي نهاية 

  بأنه شركاء  يعتقد وبالتالي اعات تختلف في تكوينهمجمو ال إال أنًّ النازحة،  اُألسرعدد  الموزعةالمستلزمات المنزلية األساسية  مجموعاتتجاوز عدد
 ال تزال هناك فجوة.

 تنسيق وإدارة المخيم 
Contact information: John Young, UNHCR (young@unhcr.org); Caroline Logan, NRC/DRC (camp.manager.assistant@drciraq.dk) 

 

 اإلحتياجات

  بما في ذلك تقييم المواقع المحتملة للمخيمات وتعزيز إدارة المخيم خرائط النزوحاألولية اإلحتياجات تتضمن 
  إن إنشاء خمس مخيمات إضافية (اثنين في عامرية الفلوجة واثنين في مدينة الحبانية السياحية وواحد في الخالدية) من

 قبل شركاء المجموعة سيلبي إحتياجات المأوى المتبقية.
 البنية التحتية الالزمة في المخيمات التي أنشئت خالل  وتوفير األخرىالمخيمات مستوى ورفع  القياسيمستوى مع المخيمات بناء ال تطابق هناك حاجة لضمان

 حاالت الطوارئ.

  

  :االستجابة

 .أجرى شركاء إدارة المخيم ثالث دورات تدريبية لمديري المخيمات لتعزيز إدارة المخيمات والتنسيق 
  الحبانية مدينة  مخيمات موظفيمن اللغة العربية لتسعة بيوم واحد لجلسة تنشيطية لدى مجموعة تنسيق وٕادارة المخيم ى الميّسر المعتمد إجر

 والخالدية.وبزيبز  سياحيةال
 من قبل الشركاء التنفيذيينلمخيمات الستخدامها لوٕانشاء قائمة  األنبارمع الفرق الميدانية لتحديد مواقع النازحين في  المجموعةشركاء  عمل 
  ومدينة  الفلوجة عامريةأنحاء  مختلففي  اً مخيم 82تستهدف نحو ل األنباراالستجابة في محافظة  لتقديم متنقالً  فريقاً  20تخطط المجموعة لنشر

 ويجرونالفلوجة  في عامرية داخلياً  النازحيناثنين من الفرق المتنقلة العاملة في مخيمات  حالياً  تعملو  .بزيبزالخالدية وجسر و الحبانية السياحية 
إدارة المخيمات وبالتالي في تقديم المساعدة التقنية والتوجيه إلى الجهات الفاعلة بجميع الفرق المتنقلة ستقوم و  .ممستوى المخيعلى / تقييم  دراسة

  لموقع.لطفيفة صيانة أعمال و  السالمة من الحرائقو  وٕادارة المعلومات وتعبئة المجتمعتعزيز التنسيق تعمل على 

 

  والمعوقات: الفجوات
 للمعايير الدولية. األموال لبناء قدرات الشركاء لتوفير الخدمات وفقاً  إلى يفتقر شركاء إدارة المخيم 
  .إلى مخيم الموظفي  ويحتاجمعظم فرق إدارة المخيم هم من المتطوعين بدون رواتب وذلك بسبب نقص األموال تحت تصرف هيئات إدارة المخيم

  اليومية. تهمأنشطلتشغيل وٕادارة  الحاسوبالمعدات المكتبية وأجهزة 

 

   التعليم
Contact information: Sriskanarajah Arulrajah, UNICEF (asriskandarajah@unicef.org); Karly Kupferberg, Save the Children, (karly.kupferberg@savethechildren.org)  

 

  :اإلحتياجات

 من األطفال منهم هم  40،000بأن  قدر، يشخص 85،000 مجموع نازحي الفلوجة البالغ عددهم من
تحت  رسمي ألكثر من عامينمنهج التعليم اللم يتلقوا األطفال في سن الدراسة كما أّن في المائة).  47(

غير الرسمية خالل دراستهم من خالل الفصول اإللتحاق بيحتاج األطفال إلى و . سيطرة تنظيم داعش
 سبتمبر. أيلول/ في العام الدراسي الجديد في والتسجيلعطلة الصيف 

 ثالثة
دورات تدريبية أجريت 
 لمديري المخيمات

10،000 
طفل مستھدف من خالل 

 األنشطة
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  ولمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ
  attefors@un.org/  00964751352880مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (سيسيليا اتيفورس، موظف الشؤون اإلنسانية في 

 kropf@un.org / 009647511352875يليب كروبف، موظف قسم التواصل في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على (ف

 :اإلستجابة
  ؛ مدرسةطفل بعمر ال 30،000حوالي ل األنبار في المؤقتةمراكز الأنشطة التعليم غير النظامي في المخيمات و و يجري إنشاء أماكن التعلم المؤقتة

قدرات  سبتمبر. وهذا يشمل بناءأيلول/ قبل بدء العام الدراسي الجديد في  كرفاناتإلى  تم تطويرهفي البداية من خالل الخيام ومن ثم  وكان ذلك
 النفسية واالجتماعية المتخصصة.اإلحتياجات المعلمين على تحديد ودعم األطفال ذوي 

  100عادة تأهيل استكماًال إلهذا ؛ ويعد سبتمبر التسجيل في المدارس في أيلول/لعودة إلى المدرسة لتشجيع الطالب على ليجري إعداد حملة 
 إلعدادهم الستيعاب المزيد من الطالب في بيئة تعليمية مالئمة. األنبارمدرسة في محافظة 

  
 

  والمعوقات: الفجوات
  هناك حاجة ماسة لتوليد الكهرباء في و . الكبير المعلمين ومساحة الفصول الدراسية مما يؤدي إلى االزدحام ًا بعدم كفايةزال مقيديالوصول إلى التعلم ال

 .أجهزة التبريد في الفصول الدراسية خالل فصل الصيفمخيمات لتشغيل الالمدارس، وخاصة في 
 

 آلية االستجابة السريعة      
Contact information: Overtun Mgemezulu, UNICEF (omgemezulu@unicef.org); Celine Bracq, WFP, (celine.bracq@wfp.org)  

  االستجابة:
  ةالنازح اُألسرع إمدادات الطوارئ إلى يتوز بآلية االستجابة السريعة قامت ، النزوح األولى ساعاتفي 

 االستجابة الفوريةو  حاوية المياهالصحية و النظافة من لوازم مجموعة و المياه المعبأة  ، وشملتحديثاً 
 .التموينية

  

  آلية االستجابة مجموعات مجموعة من  17،000توزيع أكثر من ب األنبارفي الفلوجة  من نزوحالمنذ بداية شركاء آلية االستجابة السريعة قام
نزح مؤخرًا هؤالء،  بين منو . من النازحين المتنقلينشخص  97،400 يستفيد أكثر منليوليو تموز/  5مايو و أيار/  23بين في الفترة ما السريعة 

 عامريةفي المائة من السكان المستهدفين في مخيمات  50من  حواليكان و من الفلوجة والمناطق المحيطة بها. شخص  85،000ما يقدر ب 
 نسمة). 17،750والخالدية ( نسمة) 24،000سياحية (الالحبانية تليها مدينة  نسمة) 48،500الفلوجة (

  هؤالء، ومن بين شخص.  80،700 أكثر منمنها يستفيد ل خالل نفس الفترةمجموعة من اللوازم الخاصة بالمرأة  13،475تم توزيع ما مجموعه
 بزيبزوالباقي في مناطق  الخالديةلمائة في في ا 17سياحية، والالحبانية مدينة في المائة منهم في  24و الفلوجة عامريةفي المائة في  55كان 

 وأبو غريب.
  األنبار داخل  موقعاً  42في  اً سريع اً تقييم 122 أيضاً الستجابة الفورية آلية اأجرى شركاء. 
 يونيو. /حزيران في األنبارالستجابة الفورية في آلية اي مع مجموعات اُألسر نفصال منشورات المعلومات حول اإلمن  8،000 تم توزيع أكثر من 

 

  

  :والمعوقاتالفجوات 
 ولكن نظرا الذين يمكن الوصول إليهم والخاضعين للفحص األمنيالعاجلة للنازحين معظم اإلحتياجات بتغطية الستجابة الفورية آلية اشركاء  قام .

من  لتراً  36إلى  لتراً  18زيادة الكميات من بالشركاء للسكان، وقد قام  مزيد من المياه الصالحة للشرب، هناك حاجة لتوفير الدرجات الحرارةرتفاع ال
 لتلبية الطلب. ُأسرةالماء لكل 

 المجموعةاستجابة الستجابة الفورية و آلية اتأخير كبير بين األشخاص الذين يتلقون مجموعات  إلى وجود الشركاء أشار. 
 

97,400 
شخص من المتنقلين تم 

 الوصول اليھم


